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ลงทะเบียนเรียนและช ำระค่ำธรรมเนียม พฤ 13- พ 19 ส.ค. 58 พฤ. 14 - พ 20 ม.ค. 59

นกัศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำ รหสั 58 รำยงำนตวั ข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษำ และ
ลงทะเบียนเรียน พร้อมทั้งช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ

 อำ. 9 ส.ค. 58 (เชำ้) จ.18 - อ.24 ม.ค. 59

ปฐมนิเทศนกัศึกษำใหม่ ระดบับณัฑิตศึกษำ รหสั 58 (ทุกสำขำวิชำท่ีเปิดเชียงรำย)  อำ.9 ส.ค. 58 (บ่ำย)  -

ปฐมนิเทศนกัศึกษำใหม่ ระดบับณัฑิตศึกษำ รหสั 58 (ส ำนกัวิชำวิทยำศำสตร์
เคร่ืองส ำอำง กทม.)

 อำ. 22 ส.ค. 58 (บ่ำย)  -

ปฐมนิเทศนกัศึกษำใหม่ ระดบับณัฑิตศึกษำ รหสั 58 (ส ำนกัวิชำเวชศำสตร์ชะลอวยัและ
ฟ้ืนฟสุูขภำพ กทม.)

      ส.29 ส.ค. 58   
(10.00-15.00 น.)

 -

วนัเปิดเรียน (ภำคปกติ) เรียนจนัทร์-ศุกร์  จ.24 ส.ค. 58 จ.25 ม.ค. 59
วนัเปิดเรียน (ภำคเสำร์-อำทิตย)์ เรียนเสำร์-อำทิตย์ ส.22 ส.ค. 58 ส.23 ม.ค. 59
ลงทะเบียนล่ำชำ้  / เพ่ิมรำยวิชำ / เปล่ียนตอนเรียน 24 ส.ค. - 4 ก.ย. 58 จ.25 ม.ค. - ศ.5 ก.พ.59

วนัสุดทำ้ยท่ีส ำนกัวิชำเสนอหลกัเกณฑก์ำรสอบวดัคุณสมบติั (ปริญญำเอก) และสอบ
ประมวลควำมรู้ (ปริญญำโท แผน ข)  รำยช่ือคณะกรรมกำรสอบ/ก ำหนดวนัสอบ/
รำยวิชำท่ีจดัสอบ ต่อส ำนกังำนบณัฑิตศึกษำ  (จดัท ำปีละ 1 คร้ัง)

กิจกรรมวนัไหวค้รูและรับเป็นศิษย์ พฤ 10 ก.ย. 58  -

วนัสุดทำ้ยของกำรยืน่เร่ืองขอสอบวดัคุณสมบติั และสอบประมวลควำมรู้   (ปริญญำโท
แผน ข) ต่อส ำนกัวิชำ

แบบฟอร์มค ำร้อง DGC05 / DGC22
วนัสุดทำ้ยของกำรยืน่ค  ำร้องขอสอบโครงร่ำง ดุษฏีนิพนธ์/วิทยำนิพนธ์ ดุษฏีนิพนธ์/วิทยำนิพนธ์

 ดุษฎีนิพนธ์/วิทยำนิพนธ์ / กำรคน้ควำ้อิสระ ต่อส ำนกังำนบณัฑิตศึกษำ ศ. 4 ธ.ค. 58 ศ. 22 ก.ค. 59
กำรคน้ควำ้อิสระ กำรคน้ควำ้อิสระ

แบบฟอร์ม ค ำร้องขออนุมัติสอบโครงร่ำงฯ : DGC 07 ศ.11 ธ.ค. 58 ศ. 29 ก.ค. 59

วนัสุดทำ้ยของกำรยืน่ค  ำร้องขอขยำยระยะเวลำกำรศึกษำ ต่อส ำนกังำนบณัฑิตศึกษำ
แบบฟอร์มค ำร้องขยำยระยะเวลำกำรศึกษำ : DGC 23
วนัสุดทำ้ยของกำรส่งเล่ม ดุษฎีนิพนธ/์Thesis/IS เพ่ือตรวจรูปแบบกำรพิมพ์

ต่อส ำนกังำนบณัฑิตศึกษำ

แบบฟอร์มค ำร้องขอตรวจรูปแบบกำรพิมพ์ : DGC 11

วนัสุดทำ้ยนกัศึกษำปัจจุบนัท่ีจะลงทะเบียนในภำคกำรศึกษำถดัไป
ส่งรำยงำนควำมกำ้วหนำ้กำรท ำ  ดุษฎีนิพนธ/์วิทยำนิพนธ์ / กำรคน้ควำ้อิสระ
 ประจ ำภำคกำรศึกษำ (ยกเวน้ นศ.รหสั 58)
แบบฟอร์มค ำร้องรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ DGC 20 ส ำหรับ ดษุฏีนิพนธ์ / วิทยำนิพนธ์
แบบฟอร์มค ำร้องรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ DGC 21 ส ำหรับ กำรค้นคว้ำอิสระ

ศ. 18 ธ.ค.58 ศ. 15 ก.ค. 59

ศ. 18 ธ.ค. 58 ศ. 22 ก.ค. 59

25-ธ.ค.-58 ศ. 5 ส.ค. 59

ศ. 14 ส.ค. 58

7 วนัก่อนสอบ

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2558
ระดบับัณฑิตศึกษา  (ยกเว้น หลักสูตรปริญญาโท ส านักวชิาการจัดการ)

ก าหนดการ ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ภาคการศึกษาที่ 2 /2558
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ก าหนดการ ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ภาคการศึกษาที่ 2 /2558

วนัสุดทำ้ยของกำรอนุมติัโครงร่ำง ดุษฎีนิพนธ/์วิทยำนิพนธ์ / กำรคน้ควำ้อิสระ
จำกคณะกรรมกำรประจ ำส ำนกัวิชำ (ปริญญำเอกรหสั 56 / ปริญญำโท รหสั 57)
ตำมระยะเวลำท่ีก ำหนดในขอ้บงัคบัระดบับณัฑิตศึกษำ 2554
แบบฟอร์ม แบบรำยงำนผลกำรสอบโครงร่ำงฯ : DGC 08
วนัสุดทำ้ยของกำรส่งเล่ม  ดุษฎีนิพนธ/์วิทยำนิพนธ์ / กำรคน้ควำ้อิสระ

 ต่อส ำนกังำนบณัฑิตศึกษำ

แบบฟอร์ม แบบค ำร้องขอส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ และ
หนังสือยินยอมมอบลิขสิทธ์ิให้มหำวิทยำลยั : DGC 12
วนัสุดทำ้ยของกำรส่งรำยงำนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจยั/
แบบฟอร์ม แบบรำยงำนกำรเผยแพร่ กำรค้นคว้ำอิสระ  : DGC 13   
แบบฟอร์ม แบบรำยงำนกำรเผยแพร่ ดษุฎีนิพนธ์/วิทยำนิพนธ์  : DGC 14

วนัปิดภาคเรียน ส. 26 ธ.ค. 58 ส. 6 ส.ค. 59

วนัสุดท้ายที่ส านักวชิาส่งผลการศึกษาวทิยานิพนธ์ให้

ส่วนทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
ศ. 8 ม.ค. 59 พฤ 11 ส.ค. 59

ศ. 25 ธ.ค. 58 ศ. 5 ส.ค. 59

ศ. 5 ส.ค. 59


